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 موجز تنفيذي
 :جماالت ةأربع يفتعرض هذه الدراسة موضوع اإلسالم والبيئة 

 يتحدث القرآن الكريم: تناقش هذه الدراسة نظرة اإلسالم إىل البيئة :أوالً 
من آيات اهللا عزّ وجلّ  آيةوأن كل يشء يف البيئة  احلقّ ب كيف خلق اهللا البيئة

املخلوقات املتأصلة يف قيمة اليرينا  وهكذا فإن القرآن الكريم. سمهوتسبّح با
موجود يف الطبيعة  كائن حيّ عىل اإلنسان احرتام وتثمني كل  احلياة وأنيف و

 .واعتباره خملوق مثله
ما طبيعة العالقة بني اإلنسان : الدراسة السؤال التايلتطرح هذه : ثانياً 
كيف جيب عىل اإلنسان أن يترصف جتاه البيئة? خلق اهللا سبحانه وتعاىل  والبيئة?

يف جعل مسكن اإلنسان و اإلنسان ليكون خليفته يف األرض وجعل األرض
أن يستعمل األرض يف لإلنسان احلق و. كل ما حيتاج إليه اإلنساناألرض 

أن وهي املسؤولية مع يتالزم هذا احلق يوانات واملعادن ملساعدته ولكن واحل
تتجىلّ يف اإلنسان صفات اخلالق والتي أوجدها اهللا سبحانه وتعاىل يف فطرة 

 .من هذه الصفات األساسية الرمحة والعدلاإلنسان و
بالتلوث ذلك  فساد اإلنسان األخالقي وارتباط تناقش هذه الدراسة: ثالثاً 
روحانية وأخالقية متكاملة  مبادئ توجيهيةلقرآن الكريم ايضع . البيئي



  ٢ 

‰ôيقول اهللا يف القرآن الكريم لإلنسان . لإلنسان ÅÁ ø%$#uρ ’ Îû š Í‹ô±tΒ  ) ,لقامن
يكون مرسفاً ومنغمساً بالرتف وأالّ خيلّ بالتوازن الذي  أمره بأن ال; وي)٣١:١٩

لق اهللا  يف وقتنا هذا يتمّ جتاهل كلّ هذه األوامرو. تتمتع به الطبيعة وأالّ يغريّ يف خَ
بّ   حني يعيش اإلنسان هبذه الطريقة فإنه هيزّ توازن اخلَلق. البرش نقائضها ذبل وحيُ

 .ة لعاملنا الذي نعيش فيهأن يتسبب هذا بعواقب وخيمووال يمكن إالّ 
يف ساعد يتطهري نفس اإلنسان أن تعرض هذه الدراسة كيف : اً ريخأو رابعاً 

جيب مواجهة أسباب األزمة البيئية اجلذرية إن أردنا وأنه . مواجهة األزمة البيئية
ال واألسباب اجلذرية ليست جمرد  انتشار االهتامم مواجهة هذه األزمة بشكل فعّ

 –املسببات الرئيسية لألزمة من األمر الذي يعترب  –بني البرش  باألمور املادية
مالذي أفسد نِ و أيضاً  األخالقي بشكل عامالبرش وإنام فساد  اهللا يف األرض  عَ

يقول . جو األرض الروحيإفساد  خالل من وبالتايل بيئتها امللموسة أيضاً وذلك
 :اهللا سبحانه وتعاىل يف القرآن الكريم

tyγsß ßŠ$|¡xø9$# ’ Îû Îhy9ø9$# Ìós t7ø9$#uρ $ yϑÎ/ ôMt6|¡x. “Ï‰ ÷ƒr& Ä¨$ ¨Ζ9$# 

Νßγs)ƒÉ‹ ã‹Ï9 uÙ÷èt/ “Ï% ©!$# (#θè=ÏΗxå öΝßγ̄=yès9 tβθãèÅ_ ötƒ ]إىل اهللا  يرجعون
 )٣٠:٤١الروم, (]  عزّ وجلّ 

 



  ٣ 

 الباب األول
 قدسية البيئة

لْق) أ(  اخلَ
 :يقول اهللا سبحانه وتعاىل يف القرآن الكريم

$ tΒuρ $ oΨ ø)n=yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚ ö‘ F{ $#uρ $ tΒuρ $ yϑåκs]÷t/ š⎥⎫ Î6Ïè≈ s9 ) ,الدخان
٤٤:٣٨( 

 :ويقول عزّ وجلّ 
$ tΒuρ $ oΨ ø)n=yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚ ö‘ F{ $#uρ $ tΒuρ !$ yϑåκs]øŠ t/ ω Î) Èd, ys ø9$$ Î/ 3 ... 

 )١٥:٨٥احلجر, (
لْق اهللا  البيئةوأن . تدل هذه اآليات عىل أن هناك معنى وهدفاً وراء خَ

من أسامء اهللا احلقّ و ,للحقّ  وإنام انعكاس شكل عشوائي ليست جمردملخلوقة ا
ئة انعكاس وجتلّ لعدد من أسامء اهللا احلسنى وصفات الرمحن عزّ يوالب. احلسنى

فنا اهللا سبحانه وتعاىل هبذه الصفات من خالل وصفه لنفسه عزّ . وجلّ  وعرّ
أسامء اهللا احلسنى يف اآلية الكريمة  وتُذكر أربعة من. وجلّ يف القرآن الكريم

 :التالية



  ٤ 

uθèδ ãΑ̈ρ F{ $# ãÅzFψ$#uρ ãÎγ≈ ©à9$#uρ ß⎯ ÏÛ$ t7ø9$#uρ ( ... ) ,٥٧:٣احلديد( 
. ? الظاهر هو ما حييط بنا أي حميطنا, البيئة)الظاهر(ماذا نفهم من اسم 

ودليل ذلك  )الظاهر(سم نعكاس البأن البيئة اوهكذا فإن اهللا عزّ وجلّ خيربنا 
 :اآلية الكريمة التالية

¬! uρ ä− Ìô±pR ùQ$# Ü> ÌøópR ùQ$#uρ 4 $ yϑuΖ÷ƒr' sù (#θ—9uθè? §ΝsV sù çμô_ uρ «! $# 4 χÎ) ©!$# 

ìì Å™≡uρ ÒΟŠ Î=tæ ) ,٢:١١٥البقرة( 
فاهللا عزّ . جود اهللا يف عامل الطبيعةأعجوبة ورسّ و تؤكدانالسابقتان اآليتان 
وهذا بحد ذاته يمنح تعاىل وحده اهللا يعرفها  ألسبابالطبيعة عامل  وجلّ خلق

وبالتايل فعىل كل مؤمن أن  ا كلّ مؤمنهب فرتالبيئة والطبيعة قدسية جيب أن يع
كام عىل املؤمن أن يعرف أنه بعد أن خلق اهللا  .أن حيرص عليهاوالطبيعة  حيرتم

حده, يقول اهللا يف قائامً لوواقعاً مستقالً سبحانه وتعاىل العامل مل يرتك اخلَلْق ليكون 
 :القرآن الكريم

ª! $# (#äτy‰ ö7tƒ t, ù=y⇐ø9$# §ΝèO …çν ß‰‹Ïèãƒ  ...) ,٣٠:١١الروم( 
 :ويقول تعاىل

 ...‰ƒÌ“ tƒ ’ Îû È, ù=sƒ ø:$# $ tΒ â™ !$ t±o„ ... ) ,٣٥:١فاطر( 
 :وبالطبع فإن كل هذا حيدث بمعرفة اهللا سبحانه وتعاىل



  ٥ 

 ...$ tΒuρ äÝà)ó¡n@ ⎯ ÏΒ >πs%u‘ uρ ω Î) $ yγßϑn=÷è tƒ  ...) ,٦:٥٩األنعام( 
جيب أن يكون و. أفعال اهللا عزّ وجلّ ومعرفته يف خلقههذه اآليات توضح 

يتفاعل مع يتفكر يف عواقب كل ما يفعله وهو أن هبذا واملؤمن عىل وعي تام 
لْقواضحة يف  هللا عزّ وجلّ أفعال او. البيئة  .ه وهو يعرف تفاصيلها كلهاخَ

 :نقطتني عن اخلَلْقتبجيلنا للطبيعة من خالل توضيح التالية  اآلياتتزيد 
 ß, ù=y⇐s9 ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ çt9ò2r& ô⎯ ÏΒ È,ù=yz Ä¨$ ¨Ψ9$# £⎯ Å3≈s9uρ 

usY ò2r& Ä¨$ ¨Ψ9$# Ÿω tβθßϑn=ôètƒ ) ,٤٠:٥٧غافر( 
 :باإلضافة إىل

... $ ¨Β 3“ts? † Îû È, ù=yz Ç⎯≈ uΗ÷q §9$# ⎯ ÏΒ ;Nâθ≈ xs? ( ... ) ,٦٧:٣املُلك( 
حتى غري وتسحر ومجال وتناغم الطبيعة تغمر اإلنسان بالرهبة  إن تعقيد

 .منني وتثري دهشتهماملؤ
 



  ٦ 

 آيات اهللا عزّ وجلّ ) ب(
آيات وهي الكلمة التي نستعملها حني نقول تُسمى الظواهر الطبيعية 

 ."آيات القرآن"
χÎ) ’ Îû È, ù=yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ É#≈ n=ÏF÷z$#uρ È≅ øŠ ©9$# Í‘$ pκ̈]9$#uρ 

;M≈ tƒUψ ’ Í<'ρ T[{ É=≈ t6ø9F{  )٣ :١٩٠ آل عمران,(  #$

 ¨βÎ) ’ Îû É#≈ n=ÏG÷z$# È≅ ø‹©9$# Í‘$ pκ̈]9$#uρ $ tΒuρ t, n=yz ª! $# ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# 

ÇÚ ö‘ F{ $#uρ ;M≈ tƒUψ 5Θöθs)Ïj9 šχθ à)−Gtƒ ) ,١٠:٦يونس( 
هلا ظواهر طبيعية  نر من هذا أنه يمكننا النظر إىل البيئة عىل أهنا قرآن كوين

’وضعت  – كام تذكرنا اآليتان أعاله −اهللا تعاىل  متناظرة مع آيات كتاب Í<'ρ T[{ 

É=≈ t6ø9F{ 5Θöθs)Ïj9 šχθو  #$ à)−Gtƒ  هذا يعني أن هناك دروس جيب تعلمها من  .ليقرؤوها
جيب أن   الطبيعةقبة الطبيعة أو من خالل التواجد يففمن خالل مرا. البيئة

عزّ وجلّ عن أساليب عمل الكون وعن اخلالق  نيتنكسب معرفة وبصرية عميق
 .وحتى عن أنفسنا
ا التي تتمتع هبتوضح بشكل رصيح األمهية الكرب  الكريم وآيات القرآن

م بالكثري من الظواهر الطبيعية .ظواهر الطبيعة البِكر  Ä§÷Κ¤±9$#uρ: واهللا يقسِ

$ yγ8pt éÏuρ ) ,٩١:١الشمس( ;È≅ ø‹©9$# uρ #sŒ Î) 4©ý øótƒ )٩٢:١, الليل( ;Iξ sù ãΝÅ¡ø%é& Ä§̈Ζèƒ ø:$$ Î/ 



  ٧ 

 الكثرية والعميقة والرقيقة إىلالقرآن بإشاراته ويتميز . إلخ) ٨١:١٥التكوير, (
مّ من عىل  ظواهر الطبيعة البكر فال حيتوي أيّ كتاب مقدس اإلشارات هذا الكَ

وكثري من أسامء سور القرآن الكريم تشري إىل أمهية عامل . إىل مجال عامل الطبيعة
 ‘الضحى’و ‘الفجر’و ‘الشمس’و ‘القمر’و ‘النجم’و ‘الرعد’: الطبيعة مثل

 ‘النحل’و ‘النمل’و ‘احلديد’و ‘الذاريات’و ‘الدخان’و ‘األحقاف’و
فهذه اإلشارات املستمرة . وهكذا ‘التني’و ‘الفيل’و ‘األنعام’و ‘العنكبوت’و

آيات الطبيعة  يفالتفكر والتأمل والتدبر إىل ظواهر الطبيعة البكر تدعو املرء إىل 
 .يف جوهرها باركةأمور مهي عىل أهنا  تعبري لقدرة الرمحن اخلالّقة وبالتايل  البكر

Ÿξ sùr& tβρ ãÝàΨtƒ ’ n<Î) È≅ Î/M}$# y# ø‹Ÿ2 ôMs)Î=äz ∩⊇∠∪ ’ n<Î)uρ Ï™ !$ uΚ¡¡9$# 

y# ø‹Ÿ2 ôMyèÏùâ‘ ∩⊇∇∪ ’ n<Î)uρ ÉΑ$ t6Åg ø:$# y# ø‹x. ôMt6ÅÁ çΡ ∩⊇®∪ ’ n<Î)uρ ÇÚ ö‘ F{ $# 

y# ø‹x. ôMys ÏÜß™ ∩⊄⊃∪  ),٨٨:  ١٧ – ٢٠الغاشية( 

t⎦⎪ Ï% ©!$# tβρ ãä.õ‹ tƒ ©! $# $ Vϑ≈ uŠ Ï% #YŠθãèè%uρ 4’ n?tãuρ öΝÎγÎ/θãΖã_ tβρ ã¤6 xtG tƒuρ 

’ Îû È,ù=yz ÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ $ uΖ−/u‘ $ tΒ |Mø)n=yz #x‹≈ yδ Wξ ÏÜ≈ t/ 

y7oΨ≈ ys ö6ß™ $ oΨ É)sù z>#x‹ tã Í‘$ ¨Ζ9$# ) ,٣:١٩١آل عمران( 
 



  ٨ 

 ‘سبّح له من يف السموات واألرضي’) ج(
 .سبحانه وتعاىل كل يشء يف الوجود يسبّح هللا

ßxÎm6|¡è@ ã&s! ßN≡uθ≈ uΚ¡¡9$# ßì ö7¡¡9$# ÞÚ ö‘ F{ $#uρ ⎯ tΒuρ £⎯ Íκ Ïù 4 βÎ)uρ ⎯ ÏiΒ >™ ó©x« ω Î) 

ßxÎm7|¡ç„ ⎯Íν Ï‰ ÷Κ pt ¿2 ⎯ Å3≈ s9uρ ω tβθßγs)øs? öΝßγys‹Î6ó¡n@ ... ) ,اإلرساء
 ٢٤:٤١, ٦٤:١, ٦٢:١, ٦١:١, ٥٩:١, ٥٧:١; انظر أيضاً ١٧:٤٤

 )٥٩:٢٤و
سواء فهمنا ذلك أم ال : هذا بحدّ ذاته رشح وافٍ ملوقف اإلسالم من البيئة

ه بشكل مستمر, اجلبال ل الذي يسبّحتعاىل لْق اهللا يشء يف الطبيعة خَ  لفإن ك
وهلذا فيتوجب احرتام كل . والبحار واألشجار والشمس والقمر والنجوم إلخ

لْق اهللا وألهنا آية من آيات اهللا وألهنا تسبّح هللا تعاىل  ظاهرة طبيعية عىل أهنا خَ
يوضح هذا  تعاىل وكل يشء يذكر اهللا حتى احلرشة الصغرية واهللا. سبحانه وتعاىل
 :ميف القرآن الكري

¨βÎ) ©!$# Ÿω ÿ⎯Ä©÷∏tGó¡tƒ βr& z> ÎôØ o„ Wξ sV tΒ $ ¨Β Zπ|Êθãèt/ $ yϑsù $ yγs%öθsù 4 $ ¨Βr' sù 

š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θãΨtΒ#u™ tβθßϑn=÷èuŠ sù çμ̄Ρ r& ‘, ys ø9$# ⎯ ÏΒ öΝÎγÎn/§‘ ( $ ¨Βr& uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# 

(#ρ ãxŸ2 šχθ ä9θà) u‹sù !#sŒ$ tΒ yŠ#u‘ r& ª! $# #x‹≈ yγÎ/ Wξ sV tΒ ¢ ‘≅ ÅÒ ãƒ ⎯ÏμÎ/ 



  ٩ 

#ZÏV Ÿ2 “Ï‰ ôγtƒuρ ⎯ÏμÎ/ #ZÏWx. 4 $ tΒuρ ‘≅ ÅÒ ãƒ ÿ⎯ÏμÎ/ ω Î) t⎦⎫ É)Å¡≈ xø9$# ) ,البقرة
٢:٢٦( 

 
$ yγ•ƒr' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# z> ÎàÑ ×≅ sWtΒ (#θãèÏϑtGó™$$ sù ÿ…ã&s! 4 χÎ) š⎥⎪ Ï%©!$# 

šχθ ããô‰ s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# ⎯ s9 (#θà)è=øƒ s† $ \/$ t/èŒ Èθs9uρ (#θãèyϑtGô_ $# …çμs9 ( βÎ)uρ 

ãΝåκö:è=ó¡ o„ Ü>$ t/—%!$# $ \↔ ø‹x© ω çνρ ä‹ É)ΖtFó¡o„ çμ÷Ψ ÏΒ 4 y# ãè|Ê Ü= Ï9$ ©Ü9$# 

Ü>θè=ôÜyϑø9$#uρ ) ,  )٢٢:٧٣احلجّ
 كل يشء يف ال ووظيفة وأعجوبةعىل املسلم أن يكون واعياً ألصل ومج

فمثالً يف اآلية التالية . ساعد املسلم عىل فعل هذاوتالوة القرآن الكريم ت. اخلَلْق
لفهم البيئة يعطينا املفتاح والذهني  املفتاح الفكريالكريم بعد أن يعطينا القرآن 
 .الوجودي هلذا الفهم

óΟs9r& ts? ¨βr& ©! $# ßxÎm7|¡ç„ …çμs9 ⎯ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ çö©Ü9$#uρ 

;M≈ ¤̄≈ |¹ ( @≅ ä. ô‰ s% zΝÎ=tæ …çμs? Ÿξ |¹ …çμys‹Î6ó¡n@ uρ 3 ...) ,٢٤:٤١النور( 
حرف األلف يف كلمة هذه الكلامت نالحظ املحاكاة الصوتية يف  نرتّلحني 
M≈ ¤̄≈ والنتيجة ترتيل الكلمة بطريقة : حركاتست قدر ها مدّ والتي جيب  ) ¹|
ن املرتل أو املستمع من اختبار تسبيح . بصوت الطيور وهي تطري توحي كّ هذا يُمَ



  ١٠ 

وذلك من  ققواقع حمكلّ يشء هللا ليس فقط كمفهوم نظري أو ذهني وإنام ك
هلذا جيب أن يزيد وعي وحسّ املسلمني بالتسبيح  ونتيجة .خالل سامع القرآن

 .ن يف البيئة ويف الطبيعةمجيد املوجوديوالت
حيّ  تسبيحفهناك  ,طبيعة ليس فقط تسبيح وجودييف التعاىل وتسبيح اهللا 

 :تالية عن النحلكريمة الجلّ هذا يف اآلية الويرينا اهللا عزّ . ومتعمد وواعٍ 
4‘ ym ÷ρ r& uρ y7•/u‘ ’ n<Î) È≅ øt ª[“ $# Èβr& “É‹ Ïƒ ªB$# z⎯ ÏΒ ÉΑ$ t6Åg ø:$# $ Y?θã‹ç/ z⎯ ÏΒuρ 

Ìyf ¤±9$# $ £ϑÏΒuρ tβθä© Ì÷ètƒ ∩∉∇∪ §ΝèO ’ Í?ä. ⎯ÏΒ Èe≅ ä. ÏN≡ tyϑ̈W9$# ’ Å5 è=ó™$$ sù 

Ÿ≅ ç7ß™ Å7În/u‘ Wξ ä9èŒ 4 ßl ãøƒ s† .⎯ ÏΒ $ yγÏΡθäÜç/ Ò>#uŸ° ì# Î=tFøƒ ’Χ …çμçΡ≡uθø9r& ÏμŠ Ïù 

Ö™ !$ xÏ© Ä¨$ ¨Ζ=Ïj9 3 ¨βÎ) ’ Îû y7Ï9≡sŒ ZπtƒUψ 5Θöθs)Ïj9 tβρ ã©3 xtGtƒ ) ,٦٨−٦٩النحل 
 :١٦(  

ولعله يمكننا أن  عزّ وجلّ  هلا وحي من اهللاوهكذا فإن النحلة الصغرية   
مة’الوحي هو  نفهم أن املقصود من والتي وهبها اهللا عزّ وجلّ إىل  ‘الغريزة امللهَ

هم التي زأن يتبعوا غرائ) ١: (كل املخلوقات بشكل طبيعي وذلك من أجل
›É“(تدفعهم للنمو ومحاية أنفسهم والتكاثر  Ïƒ ªB$# z⎯ ÏΒ ÉΑ$ t6Åg ø:$# $Y?θã‹ç/ z⎯ ÏΒuρ Ìyf ¤±9$# 

$ £ϑÏΒuρ tβθä© Ì÷ètƒ ∩∉∇∪ §ΝèO ’ Í?ä. ⎯ÏΒ Èe≅ ä. ÏN≡tyϑ̈W9$#( وأيضاً من أجل )عبادة اهللا عزّ  )٢
’(وجلّ بطريقتهم اخلاصة  Å5 è=ó™$$ sù Ÿ≅ ç7ß™ Å7În/u‘ Wξ ä9èŒ(. 



  ١١ 

 املخلوقاتتتمتع به الذي  ‘اإلهلام’ اجلانب الثاين من لو قمنا بمقارنة
الصالة بالوحي الذي منحه اهللا عزّ وجلّ للبرش من خالل الرسل عليهم 

الذي يعيشون فيه ما بعد فرتة جنة  ‘حالة السقوط’يف  السالم نر أن البرشو
) وغريها من احليوانات واملخلوقات(ما تفعله النحلة  عدن جيب أن يتعلموا فعل

املخلوقات تكمن قيمة ف. فوق الطبيعيبشكل طبيعي وذلك من خالل الوحي 
, يقول اهللا سبحانه وتعاىل يف )هللا عزّ وجلّ  وبالتايل يف تقواها(يف وعيها احلقيقي 

 :القرآن الكريم
$ pκš‰r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# $ ¯Ρ Î) /ä3≈ oΨ ø)n=yz ⎯ ÏiΒ 9x.sŒ 4©s\Ρ é& uρ öΝä3≈ oΨ ù=yèy_ uρ $ \/θãèä© 

Ÿ≅ Í← !$ t7s%uρ (#þθèùu‘$ yètGÏ9 4 ¨βÎ) ö/ä3 tΒtò2r& y‰Ψ Ïã «! $# öΝä39s)ø? r& 4 ¨βÎ) ©! $# îΛ⎧Î=tã 

×Î7yz ) ,٤٩:١٣احلجرات( 
من اإلنسان  ‘وحشية’أقل ضاللة وأقل عاً فإن كل املخلوقات يف العامل وتبا

 .واهللا سبحانه وتعاىل يؤكد هذا يف القرآن الكريم. واجلن الغافلني
ô‰ s)s9uρ $ tΡ ù& u‘sŒ zΟ̈Ψyγyf Ï9 #ZÏWŸ2 š∅ ÏiΒ Çd⎯ Ågø:$# Ä§Ρ M}$#uρ ( öΝçλm; Ò>θè=è% ω 

šχθ ßγs)øtƒ $ pκÍ5 öΝçλm;uρ ×⎦ã⎫ ôãr& ω tβρ çÅÇö7ãƒ $ pκÍ5 öΝçλm;uρ ×β#sŒ#u™ ω 
tβθãèuΚó¡o„ !$ pκÍ5 4 y7Í×̄≈ s9'ρ é& ÉΟ≈ yè÷Ρ F{ $% x. ö≅ t/ öΝèδ ‘≅ |Ê r& 4 y7Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝèδ 

šχθ è=Ï≈ tóø9$# ),٧:١٧٩ األعراف( 



  ١٢ 

الطبيعة وخملوقاهتا حيث أن فهذا إذاً سبب آخر قوي جداً ليحرتم املسلمون 
بل  عزّ وجلّ  هخلقها وهي آيات اهللا وكلها تسبّح اهللا سبحانه وتعاىل هو الذي

وأيضاً كل املخلوقات املوجودة يف الطبيعة بطبيعتها أقل ضالالً وبالتايل أكثر نبالً 
 !من البرش الغافلني يف نظر اهللا عزّ وجلّ 

. مثل البرشمتاماً أمماً تفاعلية أن كل املخلوقات تشكّل هنا ذكر الجيدر و
 :يقول اهللا سبحانه وتعاىل يف القرآن الكريم

$ tΒuρ ⎯ÏΒ 7π−/!#yŠ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿω uρ 9È∝̄≈ sÛ çÏÜtƒ Ïμø‹ym$ oΨpg ¿2 Hω Î) íΝtΒé& 

Νä3 ä9$ sV øΒr& 4 $ ¨Β $ uΖôÛ §sù ’ Îû É=≈ tGÅ3 ø9$# ⎯ ÏΒ &™ó©x« 4 ¢ΟèO 4’ n<Î) öΝÍκÍh5u‘ 

šχρ ç |³ øt ä† ) ,٦:٣٨األنعام( 
فصيلة إذاً هي أمة, أمة من املخلوقات املوجودة بسبب اإلرادة اإلهلية كل 

تمعات أو األمم هلا وكل من هذه املج. ‘الطبيعي وحي’مستلمون للـوهم 
وهو األمر الذي يميزها عن أي فصيلة (استالم الوحي الطبيعي طريقة مميزة ب

فكل . وبالتايل تنفرد بالطريقة التي تصيلّ فيها وتسبّح اهللا عزّ وجلّ  ,)أخر
وجيدر  ‘أنفسنا‘متاماً كـ ‘شعبها’اخلاص إن صحّ التعبري وهلا  ‘دينها’فصيلة هلا 

ن ونتعاطف مع الطبيعة وكل أن يكون هذا حتذيراً  قوياً لنا لنحرتم ونثمّ
 .خملوقاهتا



  ١٣ 

لرأينا أن  يعلمنا القرآن الكريم لعامل الطبيعي بحسب ماينا للو كان وع
. انتهاك حلرمة الكونفقدان أي فصيلة من الكائنات احلية ليس جمرد مصيبة وإنام 

ة وليس جمرد تربير  يمكن سمة عرضية من سامت النشوء والتطور وكل فصيلة أمّ
بل عىل العكس فإهنا جتلٍ . عىل سلّم النشوء والتطورفقداهنا يف سبيل تقدم البرش 

ن فقدان أي فصيلة ليس أمراً مأساوياً لذا فإ. اخلالّقة املباركة هليةقدرة اإللل
يقول تعاىل . قاسٍ وغري أخالقي فحسب بل وجتديف ومترد ضدّ اهللا عزّ وجلّ و

 :يف القرآن الكريم
ô⎯ ÏΒ È≅ ô_ r& y7Ï9≡sŒ $ oΨ ö;tFŸ2 4’ n?tã û©Í_ t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜuó  Î) …çμ̄Ρ r& ⎯ tΒ Ÿ≅ tFs% $ G¡øtΡ 

ÎötóÎ/ C§øtΡ ÷ρ r& 7Š$|¡sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $ yϑ̄Ρ r' x6 sù Ÿ≅ tFs% }̈ $ ¨Ζ9$# $ Yè‹Ïϑy_ 

ô⎯ tΒuρ $ yδ$ uŠ ôm r& !$ uΚ̄Ρ r' x6 sù $ uŠ ôm r& }̈ $ ¨Ψ9$# $ Yè‹Ïϑy_ 4 ô‰ s)s9uρ óΟßγø? u™ !$ y_ 

$ uΖè=ß™â‘ ÏM≈ uΖÉit7ø9$$ Î/ ¢ΟèO ¨βÎ) #ZÏWx. Οßγ÷Ψ ÏiΒ y‰ ÷èt/ š Ï9≡sŒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 

šχθ èùÎô£ ßϑs9 ) ,٥:٣٢املائدة( 
يمكننا االستنتاج مما سبق أن انقراض فصيلة بريئة كاملة أمر بنفس خطورة 

 .قتل نفس بريئة وبالتايل فإنه مماثل لقتل كل البرشية واهللا أعلم
 

  



  ١٤ 

 
 
 
 



  ١٥ 

 الباب الثاين
 العالقة بني البيئة واإلنسان

 خليفة اهللا) أ(
عليه السالم كلمة خليفة القرآنية والتي يستعملها تعاىل لوصف سيدنا آدم 

 :حقوق ومسؤوليات اإلنسان جتاه البيئةتلخّص للمالئكة 
øŒ Î)uρ tΑ$ s% š •/u‘ Ïπs3 Í×̄≈ n=yϑù=Ï9 ’ ÎoΤÎ) ×≅ Ïã% ỳ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Zπx‹Î=yz  ...

 )٢:٣٠البقرة, (
 :ويقول سبحانه عن البرش    

“Ï% ©!$# ö/ä3 n=yèy_ y# Í×̄≈ n=yz ’ Îû ÇÚ ö‘F{  )٣٥:٣٩فاطر, (...   #$
الترصف البرش عىل عىل األرض و اإلنسان ممثل اهللا عزّ وجلّ إذاً فإن 

 نيوهذا يعني أنه إن مل يكن البرش مكلّف ول يف هذا العاملؤوالعيش بشكل مس
فالبرش . باملحافظة عىل العامل أو برعايته فعىل األقل جيب عليهم أالّ يدمروه

. متوفر فيهابقاء كل ما حيتاجون إليه للوموجودون عىل األرض لفرتة حمدودة 
 :يقول سبحانه



  ١٦ 

 ...ö/ä3 s9uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# @s)tGó¡ãΒ ìì≈ tFtΒuρ 4’ n<Î) &⎦⎫ Ïm ) ,٢:٣٦البقرة( 
 :وأيضاً 

uθèδ “Ï% ©!$# Ÿ≅ yèy_ ãΝä3 s9 uÚ ö‘ F{ $# Zωθä9sŒ (#θà±øΒ$$ sù ’ Îû $ pκÈ:Ï.$ uΖtΒ (#θè=ä.uρ 

⎯ ÏΒ ⎯ÏμÏ%ø—Íh‘ (... ) ,٦٧:١٥امللك( 
ولكن جيب وضع هذا األرض خاضعة للبرش وتوفر هلم احتياجاهتم 

ن كل يشء يف الطبيعة قد وقلناه من أ اخلضوع يف سياقه الصحيح يف ضوء ما سبق
لْقهخلقه اهللا سبحانه وتعاىل و الذي يسبّح اهللا وواع  صفات اهللا تتجىل يف خَ

أن اإلنسان حرّ وكون األرض خاضعة لإلنسان ال يعني . لوجوده بشكل مستمر
ا يف ح هذواهللا سبحانه وتعاىل أوض. ن الطبيعةتواز ما يشاء أو ليخلّ فيها يفعل 

 :اآليات الكريمة
zšYn=y{ z⎯≈ |¡ΣM}$# ∩⊂∪ çμyϑ̄=tã tβ$ u‹t6ø9$# ∩⊆∪ ß§ôϑ¤±9$# ãyϑs)ø9$#uρ 

5β$ t7ó¡çt ¿2 ∩∈∪ ãΝôf ¨Ζ9$#uρ ãyf ¤±9$#uρ Èβ#y‰ àf ó¡o„ ∩∉∪ u™!$ yϑ¡¡9$#uρ $ yγyèsùu‘ 

yì |Ê uρ uρ šχ#u”Ïϑø9$# ∩∠∪ ω r& (#öθtóôÜ s? ’ Îû Èβ#u”Ïϑø9$# ∩∇∪ (#θßϑŠ Ï% r& uρ 

šχø—uθø9$# ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ Ÿω uρ (#ρ çÅ£ øƒ éB tβ#u”Ïϑø9$# ∩®∪ uÚ ö‘ F{ $#uρ $ yγyè|Ê uρ 

ÏΘ$ tΡ F| Ï9 ∩⊇⊃∪ $ pκ Ïù ×πyγÅ3≈ sù ã≅ ÷‚ ¨Ζ9$#uρ ßN#sŒ ÏΘ$ yϑø.F{ $# ∩⊇⊇∪ =pt ø:$#uρ ρ èŒ 



  ١٧ 

É# óÁ yèø9$# ãβ$ pt ø†§9$# uρ ∩⊇⊄∪ Äd“r' Î6sù Ï™ Iω#u™ $ yϑä3 În/u‘ Èβ$ t/Éj‹ s3 è? 
 )٥٥:٣−١٣الرمحن,(

بالرضر  واتسببيموارد األرض بشكل مستهرت و وانهبأن يال يُسمح للبرش 
ألن البرش  ,مع أن األرض خاضعة للبرشو. مراعاة االستدامة البيئيةللبيئة وعدم 

ال لكن قمة اخلَلْق وخلفاء اهللا يف األرض,  حني يكونون صاحلني يعتربون
فالبرش يف النهاية . يمكنهم الترصف بطريقة ترض ما خلقه اهللا سبحانه وتعاىل

كجمرد رعاة وليسوا مُ   :املُلك هللا وحده. الّ
öΝs9r& öΝn=÷ès? χr& ©! $# …ã&s! à7ù=ãΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ 3 $ tΒuρ Νà6s9 

⎯ ÏiΒ Âχρ ßŠ «! $# ⎯ ÏΒ <c’ Í<uρ Ÿω uρ AÅÁ tΡ ) ,١٨; انظر أيضاً ٢:١٠٧البقرة −
٣٥:١٣, ٢٥:٢, ٢٤:٤٢, ١٧:١١١, ٩:١١٦, ٥:١٢٠, ٥:٤٠, ٥:١٧ ,

٥٧:٥, ٥٧:٢, ٤٨:١٤, ٤٥:٢٧, ٤٣:٨٥, ٤٢:٤٩, ٤٠:١٦, ٣٩:٤٤ ,
 )٨٥:٩و ٦٧:١, ٦٤:١

تقدير حلقيقة هتم األسايس فقط وذلك بامتنان وقوْ فيمكن للبرش أخذ      
قّ هلم أن يسيئوا حيخيلقوا هذا القوت الذي هو هبة من خالقهم وال أهنم مل 

 :يقول تعاىل يف القرآن الكريم. استعامل هذه اهلبة



  ١٨ 

uÚ ö‘ F{ $#uρ $ yγ≈ tΡ ÷Š y‰ tΒ $ uΖøŠ s)ø9r& uρ $ yγŠ Ïù z©Å›≡uρ u‘ $ uΖ÷Fu;/Ρ r& uρ $ pκ Ïù ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. &™ó©x« 

5βρ ã—öθ̈Β ∩⊇®∪ $ uΖù=yèy_ uρ ö/ä3 s9 $ pκ Ïù |·ÍŠ≈ yètΒ ⎯ tΒuρ ÷Λä⎢ó¡©9 …çμs9 t⎦⎫ Ï%Î—≡tÎ/ 
 )١٥:١٩− ٢٠احلجر,(



  ١٩ 

 بعضاً يعكسان بعضهام  صغريالكبري وال) ب(
 :سبحانه وتعاىل يف القرآن الكريم يقول اهللا

óΟÎγƒÎã∴ y™ $ uΖÏF≈ tƒ#u™ ’ Îû É−$ sùFψ$# þ’ Îûuρ öΝÍκÅ¦àΡ r& 4©®L ym t⎦̈⎫ t7oK tƒ öΝßγs9 çμ̄Ρ r& ‘, pt ø:$# 

 )٤١:٥٣فصلت, (... 3
 :وأيضاً 

’ Îûuρ ÇÚ ö‘ F{ $# ×M≈ tƒ#u™ t⎦⎫ ÏΖÏ%θçΗø>Ïj9 ∩⊄⊃∪ þ’ Îûuρ ö/ä3 Å¡àΡ r& 4 Ÿξ sùr& tβρ çÅÇö7è? 
 )٥١:٢٠−٢١الذاريات,(

. يف هذه اآليات يربط اهللا عزّ وجلّ آياته يف البيئة بآياته املوجودة يف أنفسنا
أي  −  الصغري يف العاملَ  اإلهلي كيلّ  الالعاملَ يعني أنه يمكن رؤية انعكاس هذا و

عامل الفإن اإلنسان مثل  بعبارة أخر. أي الكون –ويف العامل الكبري  –اإلنسان 
نا عىل متييز اآليات يف أي ومن خالل قدرت ضخمالنسان اإلصغري والكون مثل ال

 يمكننا معرفة حقيقة اهللا سبحانه وتعاىل فآياته موجودة يف من هذين العاملَني
 .أنفسنا ويف العامل

لْق اهللا لإلنسانويضا  :هي اجلامل املتأصل يف النظام الطبيعي مجال خَ
 ...$ ¨Β 3“ts? † Îû È, ù=yz Ç⎯≈ uΗ÷q §9$# ⎯ ÏΒ ;Nâθ≈ xs? ( Æì Å_ ö‘ $$ sù u|Çt7ø9$# ö≅ yδ 

3“t s? ⎯ÏΒ 9‘θäÜèù ) ,٦٧:٣امللك( 



  ٢٠ 

 
ô‰ s)s9 $ uΖø)n= y{ z⎯≈|¡ΣM}$# þ’ Îû Ç⎯ |¡ôm r& 5ΟƒÈθø)s? ) ,٩٥:٤التني( 

للطبيعة أن تغري يف نفسها ولكن اإلنسان قادر عىل ذلك, فاإلنسان يمكن ال 
حني . أوامر اهللا سبحانه وتعاىل ويمكنه اختيار جتاهل يمتلك حرية االختيار

≅Ÿيصري  يفعل اإلنسان ذلك فإنه xó™r& t⎦, Î# Ï≈ y™ ) ,االرتباط هذا ). ٩٥:٥التني
أن يقوم فساد العامل الصغري األشبه باملرآة بني العامل الكبري والعامل الصغري حيتّم 

وهكذا فإنه يف القرآن . بإفساد العامل فعلياً من خالل أفعال البرش وروحانياً أيضاً 
 :الساموي ‘املناخ’يلحظوا التغريات يف فإهنم الكريم حتى اجلنّ 
$ ¯Ρ r& uρ $ oΨ ó¡yϑs9 u™ !$ yϑ¡¡9$# $ yγ≈ tΡ ô‰ ỳ uθsù ôMy∞Î=ãΒ $ U™tym #Y‰ƒÏ‰ x© $Y7åκà− uρ ∩∇∪ 

$ ¯Ρ r& uρ $̈Ζä. ß‰ ãèø)tΡ $ pκ÷]ÏΒ y‰ Ïè≈ s)tΒ Æì ôϑ¡¡=Ï9 ( ⎯ yϑsù Æì ÏϑtGó¡o„ tβFψ$# ô‰ Åg s† …çμs9 

$ \/$ pκÅ− #Y‰  )٧٢:٨−٩اجلن,( ‘§¹|
فساد البرش الداخيل ليس معكوساً يف فساد العامل اخلارجي فحسب بل ف
من خالل إفساد البرش للعامل وقيامهم (الفعيل بشكل مبارش وملموس ببه وهو س

ن أل( ةوكذلك من الناحيتني الروحانية والوجودي) بإخالل التوازن الطبيعي
وذلك من املادي لعامل الوجودية الدقيقة لظروف الفساد البرش الداخيل يغري 

ضبط ال يمكن بالذا السبب هلو ).خالل جعلها ملموسة وقطعها عن رمحة السامء
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 ة أن تنجح بشكل كامل من دون جتدد روحي لد البرشعلمي ةبيئيمبادرة ألي 
من أجل  بيئية التجدد الروحي إىل نشاطات ومبادرات وهو أيضاً سبب احتياج

من نجاح أي  الذي حيدّ هي الرسّ املفقود هذه الفكرة والبصرية . النجاح
يئة يعتقدون أهنم يعرفون العامل فعلامء الب: حماوالت إلنقاذ البيئة يف عرصنا

 .ويستطيعون إنقاذه من دون أن يعرفوا وينقذوا أنفسهم أوالً 
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 الباب الثالث
 فساد اإلنسان األخالقي والتلوث البيئي     

 التوجيهات القرآنية بالنسبة للتوازن البيئي) أ(
كاملة  روحانية وأخالقية توجيهاتلإلنسان إن القرآن الكريم يعرض 

’’يميشبالنسبة للبيئة وخيرب اإلنسان أن  n?tã ÇÚ ö‘F{ $# $ ZΡ öθyδ‘: 
ßŠ$ t7Ïãuρ Ç⎯≈ uΗ÷q §9$# š⎥⎪ Ï%©!$# tβθà±ôϑtƒ ’ n?tã ÇÚ ö‘ F{ $# $ ZΡ öθyδ #sŒ Î)uρ 

ãΝßγt6sÛ% s{ šχθ è=Îγ≈ yf ø9$# (#θä9$ s% $ Vϑ≈ n=y™ ) ,٢٥:٦٣الفرقان( 
وأالّ يكونوا  ومسؤولياتبام عليهم من واجبات البرش أن يقوموا  يأمركام 

 مرسفني أو مبذرين;
* uθèδuρ ü“Ï% ©!$# r' t±Σr& ;M≈ ¨Ψy_ ;M≈ x©ρ á÷è̈Β uöxîuρ ;M≈ x©ρ â÷êtΒ Ÿ≅ ÷‚ ¨Ζ9$#uρ 

tí ö‘ ¨“9$#uρ $ ¸Î=tFøƒ èΧ …ã& é# à2é& šχθ çG÷ƒ̈“9$#uρ šχ$ ¨Β”9$#uρ $ \κÈ:≈ t±tFãΒ uöxîuρ 

7μÎ7≈ t±tFãΒ 4 (#θè=à2 ⎯ ÏΒ ÿ⎯Íν ÌyϑrO !#sŒ Î) tyϑøO r& (#θè?#u™ uρ …çμ¤) ym uΘöθtƒ 

⎯Íν ÏŠ$ |Á ym ( Ÿω uρ (#þθèùÎô£ è@ 4 …çμ̄Ρ Î) Ÿω = Ït ä† š⎥⎫ ÏùÎô£ ßϑø9$# ) ,األنعام
٦:١٤١( 
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 ...Ÿω uρ ö‘ Éj‹ t7è? #·ƒÉ‹ ö7s? ∩⊄∉∪ ¨βÎ) t⎦⎪ Í‘Éj‹ t6ßϑø9$# (#þθçΡ% x. tβ≡uθ÷zÎ) È⎦⎫ ÏÜ≈ u‹¤±9$# ( 

tβ% x.uρ ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# ⎯ÏμÎn/ tÏ9 #Y‘θàx. ),١٧:٢٦− ٢٧ اإلرساء( 
 أالّ خيلّوا بالتوازن املوجود يف الطبيعة; البرشَ تعاىل ويأمر 

u™ !$ yϑ¡¡9$#uρ $ yγyèsùu‘ yì |Ê uρ uρ šχ#u”Ïϑø9$# ∩∠∪ ω r& (#öθtóôÜ s? ’ Îû Èβ#u”Ïϑø9$# 
 )٥٥:٧−٨ الرمحن,(

لْق اهللا سبحانه وتعاىل وهو أمر سوف حيثهأالّ  ويأمر البرشَ   ميغريوا يف خَ
 .الشيطان عليه

öΝßγ̈Ψ ¯=ÅÊ _{ uρ öΝßγ̈Ψt ÏiΨtΒ_{ uρ öΝßγ̄Ρ tãΒUψuρ £⎯ à6 ÏnGu;ã‹n=sù šχ#sŒ# u™ ÉΟ≈ yè÷Ρ F{ $# 

öΝåκ̈Ξ zßΔUψuρ χçÉitóãŠ n=sù šYù=yz «!  )٤:١١٩النساء, ( ... 4 #$
 حتى نقيضها صارلدرجة أنه يتم جتاهل كل هذه األوامر يف عرصنا هذا 

نحن البرش نميش باختيال عىل األرض كأننا . يُنظر إليها بعني القبول والرضا
أسلوب حياة التبذير واإلرساف الذي يف . نملكها وكأنه يمكننا فعل ما حيلو لنا

رويُ  .ازدياد بني البرش سيؤدي ال حمالة إىل هنب وتدمري خريات األرض  صوّ
حتقيقه دف جيدر عىل البرش أنه ه ىلأسلوب احلياة الذي ال يمكن له االستدامة ع

أن نعيش هبذه الطريقة يعني اختالل . عىل أنه الوضع الطبيعي لألمور وحتى
موارد األرض . توازن البيئة وحيتم أن يعيش اآلخرون حياة حرمان وفقر وبؤس
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ام قلّت املوارد املتاحة كلّ  ام قامت فئة حمدودة من البرش باالستهالكحمدودة وكلّ 
نها’لعبث بالطبيعة لكي ا. لفئة أخر عارض واضح من عوارض  ‘نحسّ

الذي ال يدرك العالقات الدقيقة  غطرسة التي يعاين منها اإلنسان املعارصال
كيانات واملعقدة التي تربط الظواهر الطبيعية بعضها ببعض وينظر إليها عىل أهنا 

. الكياناتيمكن التالعب فيها من دون النظر إىل غريها من منفصلة فردية 
فنحن كبرش ندمر اجلبال ونبني اجلُزر ونمسح الغابات عن الوجود ونمأل البحار 

ً وقاممة ونقيض عىل احليوانات امّ  نستنسخ احليوانات األليفةالربية وباملقابل  سُ
ونقتل الطيور ونصنع مكبّات خردوات يف السامء ومكبّات قاممة يف األرض 

يف حني نبني مالعب ر السهول زف األرض من أجل كنوزها ونصحّ ونستن
البيئة والتي هي فالبرش اآلن يعيدوا تشكيل . الغولف يف الصحراء وهكذا

ومع  .حتى أوشكت أن تصري صورة لفساد اإلنسان انعكاس للخالق عزّ وجلّ 
هذا فإن اهللا سبحانه وتعاىل يقول بشكل رصيح يف القرآن الكريم أالّ نفعل هذه 

 : ربنا سبحانه كيف علينا أن نترصفخيو طبيعةاألمور ونخلّ يف توازن ال
zšYn=y{ z⎯≈ |¡ΣM}$# ∩⊂∪ çμyϑ̄=tã tβ$ u‹t6ø9$# ∩⊆∪ ß§ôϑ¤±9$# ãyϑs)ø9$#uρ 

5β$ t7ó¡çt ¿2 ∩∈∪ ãΝôf ¨Ζ9$#uρ ãyf ¤±9$#uρ Èβ#y‰ àf ó¡o„ ∩∉∪ u™!$ yϑ¡¡9$#uρ $ yγyèsùu‘ 

yì |Ê uρ uρ šχ#u”Ïϑø9$# ∩∠∪ ω r& (#öθtóôÜ s? ’ Îû Èβ#u”Ïϑø9$# ∩∇∪ (#θßϑŠ Ï% r& uρ 
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šχø—uθø9$# ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ Ÿω uρ (#ρ çÅ£ øƒ éB tβ#u”Ïϑø9$# ∩®∪ uÚ ö‘ F{ $#uρ $ yγyè|Ê uρ 

ÏΘ$ tΡ F| Ï9 ∩⊇⊃∪ $ pκ Ïù ×πyγÅ3≈ sù ã≅ ÷‚ ¨Ζ9$#uρ ßN#sŒ ÏΘ$ yϑø.F{ $# ∩⊇⊇∪ =pt ø:$#uρ ρ èŒ 

É# óÁ yèø9$# ãβ$ pt ø† §9$#uρ ∩⊇⊄∪ Äd“r' Î6sù Ï™ Iω#u™ $ yϑä3 În/u‘ Èβ$ t/Éj‹ s3 è? ),الرمحن 
٥٥:٣−١٣( 



  ٢٧ 

 التجاوزات األخالقية والعقاب) ب(
فإن  متاماً  مجتاهله تمي األنبياء ورسائلهمعندما ينحط جمتمع إىل درجة أن 

ويأيت هذا التصحيح بصورة . وتصحيح ذلك العقاب هيتمية لذلك احلنتيجة ال
ة أرضي ‘طبيعية’كارثة  هلا فالطبيعة  .ة إلخكفيضان مثالً أو عاصفة رملية أو هزّ
 .عل جتاه فساد اإلنسان الروحاين والنتائج مريعةرد ف

tyγsß ßŠ$|¡xø9$# ’ Îû Îhy9ø9$# Ìós t7ø9$#uρ $ yϑÎ/ ôMt6|¡x. “Ï‰ ÷ƒr& Ä¨$ ¨Ζ9$# 

Νßγs)ƒÉ‹ ã‹Ï9 uÙ÷èt/ “Ï% ©!$# (#θè=ÏΗxå öΝßγ̄=yès9 tβθãèÅ_ ötƒ ] ّيرجعون إىل اهللا عز
 )٣٠:٤١الروم, ( ]وجلّ 

? بالنسبة ‘أيدي الناس’الذي كسبته  ‘الربّ والبحر’يف  ‘الفساد’ما هو هذا 
تصف  وءة قويةبدو نبه اآلية تللشخص الذي يقرأ القرآن يف يومنا هذا فإن هذ

واآلن سوف باملعنى احلريف  ‘الربّ والبحر’قد أفسدت  فأيدينا. وضعنا احلايل
أن  وذلك ليس لنُعاقب وإنام لندرك رضورةنذوق نتائج أفعالنا وأفعال أسالفنا 

لتصحيح اخلطأ س أنفسنا نكرّ ر باحلزن بل لوليس لنشع نرجع إىل اهللا عزّ وجلّ 
لِقنا عل التوازنإىل حالة د وعلنو  قبلأن نذوق نتائج أفعالنا يعني أن ن .يهاالتي خُ

من  اً فنحن بصفتنا أفراد صحح ما فعلناه نحن وأسالفناولون أن نؤمسأننا 
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اهللا سبحانه وتعاىل يف القرآن  يقول. اجلنس البرشي نشكّل وحدة عضوية
 :الكريم

$ ¨Β öΝä3 à)ù=yz Ÿω uρ öΝä3 èW÷èt/ ω Î) <§øuΖŸ2 >ο y‰ Ïn≡uρ 3  ...) ,٣١:٢٨لقامن( 
ولكن إن مل نلتفت إىل اإلشارات التي تتجىلّ بشكل واضح فامذا يمكننا أن 

? القرآن الكريم ميلء باألمثلة التي ترينا كيف عوقبت جمتمعات خمتلفة نتوقع
بقو الطبيعة وكيف قامت الطبيعة بتصحيح اختالل التوازن الذي سبّبه 

 .اإلنسان لألرض
ˆξ ä3 sù $ tΡ õ‹ s{ r& ⎯ÏμÎ6/Ρ x‹ Î/ ( Νßγ÷Ψ Ïϑsù ô⎯ ¨Β $ uΖù=y™ö‘ r& Ïμø‹n=tã $ Y6Ï¹% tn Οßγ÷Ψ ÏΒuρ 

ô⎯ ¨Β çμø? x‹ s{ r& èπys øŠ ¢Á9$# Οßγ÷Ψ ÏΒ uρ ï∅ ¨Β $ oΨ ø|¡yz ÏμÎ/ š⇓ ö‘ F{$# 

Οßγ÷Ψ ÏΒuρ ô⎯ ¨Β $ oΨ ø%tøîr& 4 $ tΒuρ šχ% Ÿ2 ª! $# óΟßγyϑÎ=ôàu‹Ï9 ⎯ Å3≈ s9uρ (#þθçΡ% Ÿ2 

óΟßγ|¡àΡ r& šχθ ßϑÎ=ôà tƒ ) ,٢٩:٤٠العنكبوت(  
من املهم واملثري لالهتامم أن نلحظ أن اإلنسان يف هذه اآلية الكريمة يتم   

أو  ‘الصيحة’(; النار )حاصباً (اهلواء : العنارص التقليدية األربعةبواسطة تدمريه 
ومن اجلدير بالذكر أن رمزية النار اخلالصة يف  – ن من طاقة ناريةالربق املكوّ 

للقدسية كام هو مقصود يف نار اهللا أو  للشمس حمفوظة إما جلهنم أوالقرآن 
). الزلزال( , والرتاب)الطوفان(املاء  – ]) ٢٧:٨− ٩انظر سورة النمل, [باركة امل



  ٢٩ 

هي ) اهلواء والنار واملاء والرتاب(عترب العنارص التقليدية األربعة جيب أالّ ن
وإنام جيب  للعنارص احلديثةاحلديث اجلدول الدوري املوجودة يف عنارص النفسها 

الغاز, (األربعة   أو املادية احلاالت الفيزيائيةأصل علينا أن ننظر إليها عىل أهنا 
املكونات األربعة لبيئتنا  كل مثايلوالذي متثلها بش) الطاقة, السائل والصلب

أي اهلواء والنار واملاء والرتاب والتي تتكون منها (والتي تظهر بشكل طبيعي 
. )عضها ببعض حسب تركيبات خمتلفةبشكل فردي أو حني ختتلط بالطبيعة 

وبعبارة أخر فإن اإلنسان سيتم تدمريه من قِبَل كل يشء يف الطبيعة ألن 
 .توازن كل يشء يف الطبيعةاإلنسان قام بإخالل 

ولكن هذه ليست القصة الكاملة أو حتى الرس احلقيقي لآلية الكريمة 
بحسب القرآن  –ن وّ ملرء أن يعرف أن اإلنسان نفسه مكفعىل ا. املذكورة أعاله

يقول : والتي قام بإخالل توازهنا من هذه العنارص األساسية األربعة –الكريم 
لِق من تراب   ; ومن]أي عنرص الرتاب[ )٤٠:٦٧غافر, (عزّ وجلّ إن اإلنسان خُ

) ١٥:٢٦احلجر, ( صلصال; ومن ]أي الرتاب واملاء[ )٣٧:١١الصافات, (طني 
أي ) [٥٥:١٤الرمحن, (ومن صلصال كالفخار , ]أي الرتاب واملاء واهلواء[

طبيعتهم اجلسدية عىل  يأثم البرش حني هتيمن ].والنارالرتاب واملاء واهلواء 
 وص, ٣٢:٧−٩: انظر السجدة, –اهللا سبحانه وتعاىل فيهم  التي نفخالروح 
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تشارك العنارص األربعة بعض وآثام البرش  .)١٥:٢٨− ٣٤واحلجر, ٣٨:٧٦
; )التي أساسها اجلسدثام شهوة وغريها من اآلومن هنا ال(الرتاب : خصائصها

; والنار )الفكرية أو الدمويةاآلثام (; اهلواء )بلغميةالعاطفية أو ال اآلثام(املاء 
فرعون و سيدنا لوط عليه السالموجيسد هذه اآلثام قبائل . )صفراويةالاآلثام (
عاد هود عليه السالم املرسل إىل قوم وسيدنا ; )أو سيدنا نوح عليه السالم(

روا باحلحيث وسيدنا صالح عليه السالم  مِ عىل  , املاء, الريح والصاعقةجارةدُ
يقول   .)وغريها ٥٣:٥٠− ٥٣; النجم, ٥١:٣٢− ٤٤ انظر الذاريات,(التوايل 
ξˆ: تعاىل ä3 sù $ tΡ õ‹ s{ r& ⎯ÏμÎ6/Ρ x‹ Î/ ( ...$ tΒuρ šχ% Ÿ2 ª! $# óΟßγyϑÎ=ôàu‹Ï9 ⎯ Å3≈ s9uρ (#þθçΡ% Ÿ2 óΟßγ|¡àΡ r& 

šχθ ßϑÎ=ôàtƒ ) ,٢٩:٤٠العنكبوت(. 
وبالتايل (نفهم من هذا أنه وبشكل غري مبارش فإن آثامنا تسبب دمار العامل 

فلن يتوقف دمار العامل  .بل حتى أن آثامنا هي نفسها دمار العامل) دمارنا أيضاً 
 .حتى تتوقف آثامنا

بإساءة  ض مذنباً جيدر بنا القول إنه مع أن ليس كل من عىل األرريخأو
رنا اهللا سبحانه استعامهلا لكن حتى األبرياء ي ج أن يعانوا من ذلك فقد حذّ رجّ

 :وتعاىل
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(#θà)̈? $#uρ ZπuΖ÷FÏù ω ¨⎦t⎤‹ÅÁ è? t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θßϑn=sß öΝä3ΨÏΒ Zπ¢¹!% s{ ( (#þθßϑn=÷æ$#uρ 
χr& ©! $# ß‰ƒÏ‰ x© É>$ s)Ïèø9$# ) ,٨:٢٥األنفال( 
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 الطبيعة واآلخرة ) ج(
) أو يسبقه( اآلخر سريافقهيقول اهللا سبحانه وتعاىل إنه حني يأيت اليوم 

 :اضطراب الطبيعة
#sŒ Î) ß§÷Κ¤±9$# ôNu‘ Èhθä. ∩⊇∪ #sŒ Î)uρ ãΠθàf –Ψ9$# ôNu‘ y‰ s3Ρ $# ∩⊄∪ #sŒ Î)uρ ãΑ$ t7Åg ø:$# 

ôNuÉiß™ ∩⊂∪ #sŒ Î)uρ â‘$ t±Ïèø9$# ôMn=ÏeÜãã ∩⊆∪ #sŒ Î)uρ Þ¸θãm âθø9$# ôNuÅ³ ãm ∩∈∪ 

#sŒ Î)uρ â‘$ ys Î7ø9$# ôNtÉdf ß™ )٨١:١−٦,التكوير( 

#sŒ Î) â™ !$ yϑ¡¡9$# ôNtsÜ xΡ $# ∩⊇∪ #sŒ Î)uρ Ü= Ï.#uθs3 ø9$# ôNusY tGΡ $# ∩⊄∪ #sŒ Î)uρ 

â‘$ ys Î7ø9$# ôNtÉdf èù ),٨٢:١−٣اإلنفطار( 
ل واألرض نفسها سوف  تروي كل كل ما يفعله البرش باألرض مُسجّ

 :فعال التي يفعلها البرش هبااأل
#sŒ Î) ÏMs9Ì“ ø9ã— ÞÚ ö‘ F{ $# $ oλm;#t“ ø9Î— ∩⊇∪ ÏMy_ t÷zr& uρ ÞÚ ö‘ F{ $# $ yγs9$ s)øO r& ∩⊄∪ 

tΑ$ s%uρ ß⎯≈|¡Ρ M}$# $ tΒ $ oλm; ∩⊂∪ 7‹ Í×tΒöθtƒ ß^ Ïd‰ pt éB $ yδu‘$ t7÷zr& ),٤ الزلزلة −
٩٩:١( 

مع أن الطبيعة اليوم تعاين اضطرابات واضحة ال يعني ذلك أن اآلخرة 
 : يقول اهللا يف القرآن الكريم. تابواوشيكة إن تغري البرش و
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Ÿω öθn=sù ôMtΡ% x. îπtƒös% ôMuΖtΒ#u™ !$ yγyèxuΖsù !$ pκß]≈ yϑƒÎ) ω Î) tΠ öθs% }§çΡθãƒ !$ £ϑs9 

(#θãΖtΒ#u™ $ uΖø t±x. öΝåκ÷]tã z>#x‹ tã Ä“÷“ Ï‚ ø9$# ’ Îû Íο 4θuŠ ys ø9$# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# ÷Λàι≈ oΨ ÷è−GtΒuρ 

4’ n<Î) &⎦⎫ Ïm ) ,١٠:٩٨يونس( 
 و

!$ ¯Ρ Î) $ uΖù=y™ö‘ r& %·nθçΡ 4’ n<Î) ÿ⎯ÏμÏΒöθs% ÷βr& ö‘ É‹Ρ r& y7tΒöθs% ⎯ ÏΒ È≅ ö7s% βr& óΟßγu‹Ï? ù‘tƒ 

ë>#x‹ tã ÒΟŠ Ï9r& ∩⊇∪ tΑ$ s% ÉΘöθs)≈ tƒ ’ ÎoΤÎ) ö/ä3 s9 ÖƒÉ‹ tΡ î⎦⎫ Î7•Β ∩⊄∪ Èβr& (#ρ ß‰ ç6ôã$# 

©! $# çνθà)̈? $#uρ Èβθãè‹ÏÛ r& uρ ∩⊂∪ öÏøótƒ /ä3 s9 ⎯ ÏiΒ ö/ä3 Î/θçΡ èŒ öΝä.ö½jzxσãƒuρ #’ n<Î) 

9≅ y_ r& ‘ ‡Κ|¡•Β 4 ¨βÎ) Ÿ≅ y_ r& «! $# #sŒ Î) u™ !% ỳ Ÿω ã̈z xσãƒ ( öθs9 óΟçFΖä. 

šχθ ßϑn=÷ès?  
 )٧١:١−٤ نوح,(

 البرش وتغري ة تبدو وشيكة لكن توبةجتعل اآلخر مع أن عالمات الدمارلذا 
يقول يف القرآن برمحة من اهللا سبحانه وتعاىل الذي  تأخريهاما زالت قادرة عىل 

 :الكريم
öΝs9uρ r& (#þθßϑn=÷è tƒ ¨βr& ©! $# äÝÝ¡ö6tƒ s− ø—Îh9$# ⎯ yϑÏ9 â™ !$ t±o„ â‘ Ï‰ ø)tƒuρ 4 ¨βÎ) ’ Îû 

š Ï9≡sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θöθs)Ïj9 tβθãΖÏΒ÷σãƒ ∩∈⊄∪ * ö≅ è% y“ÏŠ$ t7Ïè≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# ((#θèùuó  r& 

#’ n?tã öΝÎγÅ¡àΡ r& Ÿω (#θäÜuΖø)s? ⎯ ÏΒ ÏπuΗ÷q §‘ «! $# 4 ¨βÎ) ©! $# ãÏøótƒ z>θçΡ —%!$# 
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$ ·è‹ÏΗsd 4 …çμ̄Ρ Î) uθèδ â‘θàtóø9$# ãΛ⎧Ïm §9$# ∩∈⊂∪ (#þθç7 ÏΡ r& uρ 4’ n<Î) öΝä3 În/u‘ (#θßϑÎ=ó™r& uρ 

…çμs9 ⎯ ÏΒ È≅ ö6s% βr& ãΝä3 u‹Ï? ù‘tƒ Ü>#x‹ yèø9$# §ΝèO Ÿω šχρ ç|ÇΖè? ),٥٤الزمر −
٣٩:٥٢( 

ر ذلك و هناية العامل بأيدينا بإذن  نكون خملصني يف تغيري أنفسناعلينا أن لنؤخّ
 .اهللا

   



  ٣٥ 

 الباب الرابع
 البرش جتاه البيئةتطهري نفس اإلنسان ومسؤولية 

 تغيري ما بأنفسنا) أ(
األفعال  نحاربترصف لكيف ن ?دنا يف ضوء ما سبقماذا جيب أن يكون ر

أول ما جيب علينا  ولة التي نراها حولنا ونقوم هبا بأنفسنا?والتوجهات غري املسؤ
 :هو تذكر كالم اهللا عزّ وجلّ 

 ...χÎ) ©! $# Ÿω çÉitóãƒ $ tΒ BΘöθs)Î/ 4©®L ym (#ρ çÉitóãƒ $ tΒ öΝÍκÅ¦àΡ r‘Î/ ) ,الرعد
١٣:١١( 

األوضاع التي نعيشها حتى نغريّ ما يف أنفسنا اهللا سبحانه وتعاىل لن يغريّ 
جيب أن نتذكر قدسية البيئة . توجهاتنافيجب أن تتغريّ نوايانا و. وأرواحنا

وآيات اهللا سبحانه وتعاىل الداخلية  كل املخلوقات قوم بهلذي تاتسبيح الو
ر سيغري الطريقة التي . واخلارجية ندرك ونعي فيها األمور وهذا بالطبع هذا التذكّ

 :يقول عزّ وجلّ . سيؤثر عىل أفعالنا وترصفاتنا تباعاً 
$ yγ•ƒr‘̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# (#θè=ä. $ £ϑÏΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Wξ≈ n=ym $ Y7Íh‹sÛ Ÿω uρ (#θãèÎ6®Ks? 

ÏN≡uθäÜäz Ç⎯≈sÜø‹¤±9$# 4 …çμ̄Ρ Î) öΝä3 s9 Aρ ß‰ tã î⎦⎫ Î7•Β ) ,٢:١٦٨البقرة( 



  ٣٦ 

كاملياته وهذه الزخارف والكامليات كلّ زخارفه وش يف العامل احلديث بنعي
فنحن نتنقل بالسيارات والطائرات ونستعمل . مما هو طيّباً يف األرضليست 

جات ن الطعام يف الثالّ  −هل نستطيع . ونستعمل املراحيض إلخ اهلواتف ونخزّ
فعل أي يشء من دون أن نشعر بأننا نستعمل أي يشء أو أن ن –وضمرينا مرتاح 

حلّ وسط بني أسلوب احلياة املعارصة يمكننا إجياد هل  برضر البيئة? ساهمن
جيب أن نؤمن بأن هناك . احرتام البيئة? جيب أن نؤمن بأنه يمكننا ذلك وبني

بأن نأكل الطعام  تباع أمر اهللا يف اآلية أعالهابمجرد . يمكننا اختيارهخياراً دوماَ 
$  الذي يمكن وصفه عىل أنه £ϑÏΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Wξ≈ n=ym $ Y7Íh‹sÛ  يمكننا تغيري الكثري

تباع األمر الثاين يف اآلية الكريمة فسنكون قد وإن حتلينا بالقوة الالزمة ال .الكثري
نا من تغيري أنفسنا أن هذا هو اجلزء الصعب; هذا هو اجلهاد يل اجلمن . متكّ

أسلوب حياة  نختارلاجلهد والرصاع لنتخلص من عاداتنا السيئة و فهذا ;الداخيل
جيب أن . ال يمكن حتقيقه إالّ من خالل الصالة املخلصةنقاء بساطة وأكثر 

البساطة والقناعة ومقاومة ونصحح أنفسنا عىل أساس من الفقر والذكر 
ر اهللا سبحانه وتعاىل بكل الطرق وخاصة الرغبات ال تي ال تنتهي ومن ثم تذكّ

يمكننا  .بعد أن نقوم هبذه األمور يسهل علينا تغيري حياتنا اليومية. الصالة
التدوير وإعادة استعامل الورق ومواد التعبئة والتغليف واحلفاظ إعادة ارسة مم
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والتقليل من هدر الطعام والتخفيف من األكل والتقليل من  عىل املياه وترشيدها
تبذير واستعامل التخيل عن الكامليات التي ال داعي هلا وجتنب الامل الطاقة وعاست

زراعة ا الطبيعية وعدم التسبب بالتلوث, فعلينا الرفاهيات واحلفاظ عىل بيئتن
كثر أمهية هو أن واألمر األ الصديقة للبيئةواملنتجات األشجار ودعم السلع 
. كيف نقوم هبذه األمور عىل أكمل وجهنثقف أنفسنا أن ندرس هذه األمور و

التقليل من نسبة من أسلوب حياتنا املعارصة و ‘احلدّ ’وباختصار فإنه علينا 
يف حياتنا وحياة  )خطوات ثاين أكسيد الكربون(انبعاث غاز ثاين أكسيد الكربون 

 .نساهم حقاً يف ختفيف األزمةقدر املستطاع ل أطفالنا اليومية
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 تغيري عاملنا) ب(
 :يقول اهللا عزّ وجلّ 

öΝs9r& ts? y# ø‹x. z> uŸÑ ª! $# Wξ sWtΒ ZπyϑÎ=x. Zπt6ÍhŠ sÛ ;ο tyf t±x. Bπt7Íh‹sÛ $ yγè=ô¹r& 

×MÎ/$ rO $ yγããösùuρ ’ Îû Ï™ !$ yϑ¡¡9$# ∩⊄⊆∪ þ’ ÎA÷σè? $ yγn=à2é& ¨≅ ä. ¤⎦⎫ Ïm ÈβøŒ Î* Î/ $ yγÎn/u‘ 

3 ÛUÎôØo„ uρ ª! $# tΑ$ sWøΒF{ $# Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 óΟßγ̄=yès9 šχρ ã2x‹ tGtƒ ∩⊄∈∪ 

ã≅ sV tΒuρ >πyϑÎ=x. 7πsW Î7yz >ο tyf t±x. >πsV Î6yz ôM̈V çGô_ $# ⎯ ÏΒ É− öθsù ÇÚ ö‘ F{ $# $ tΒ 

$ yγs9 ⎯ÏΒ 9‘#ts% ∩⊄∉∪ àMÎm6sV ãƒ ª! $# š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θãΖtΒ# u™ ÉΑöθs)ø9$$ Î/ ÏMÎ/$ ¨V9$# ’ Îû 

Íο 4θuŠ pt ø:$# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# † Îûuρ Íο tÅzFψ$# ( ‘≅ ÅÒ ãƒuρ ª! $# š⎥⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9$# 4 ã≅ yèøtƒuρ 

ª! $# $ tΒ â™ !$ t±tƒ ),١٤:٢٤− ٢٧إبراهيم( 
هذا يعني أنه علينا . باإلضافة إىل تغيري أنفسنا علينا املساعدة يف تغيري العامل

والذين (بني املسلمني ) عن الطبيعة(الطيبة القرآن الكريم كلمة كمسلمني نرش 
للقيام بام  –كام نشجع أنفسنا –وتشجيعهم ) ربع سكان العامل حوايليشكلون 

جيب أن نبدأ بعائالتنا وأصدقائنا وجمتمعاتنا وبلداننا وأن نتذكر أن أفضل . يلزم
كلمة ليست الكلمة التي يقوهلا شخص معتد بنفسه بأسلوب الوعظ والكلمة 

πsV<التي تعترب  Î6yz ôM̈V çGô_ $# ⎯ ÏΒ É− öθsù ÇÚ ö‘ F{ $# $ tΒ $ yγs9 ⎯ ÏΒ 9‘#t s%  وإنام الكلمة الطيبة هي
$وقدوة يعيشها املرء  yγè=ô¹r& ×MÎ/$ rO $ yγããösùuρ ’ Îû Ï™ !$ yϑ¡¡9$# . ندعو العيلّ القدير أن تنترش



  ٣٩ 

كافة أنحاء املعمورة وأن متنح األمل ليس فقط  يفكلمة القرآن الكريم الطيبة 
 .جليلنا بل إىل األجيال القادمة أيضاً إن شاء اهللا
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